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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1 Analisis Elektrohidrodinamik 

  Analisis elektrohidrodinamik dimulai dengan mengevaluasi medan listrik 

dan medan hidrodinamik. Pertama, dengan menentukan potensial listrik 푉  dan 

traksi listrik 휏  yang diberikan pada membran. Kedua, dengan menentukan traksi 

hidrodinamik 휏  yang diperlukan untuk memenuhi keseimbangan gaya dan 

medan kecepatan yang sesuai. Ketiga, dengan menggunakan kondisi kinematik 

untuk menentukan evolusi bentuk membran. 

 

4. 2 Penentuan Potensial Membran 

 Medan listrik yang diberikan pada membran dianggap sebagai gradien dari 

potensial listrik, dimana potensial listrik (훷) pada medan elektromagnetik 

merupakan solusi dari persamaan Laplace.  

훻 훷 = 0          (4.1a) 

퐸 = −훻훷          (4.1b) 

 Model untuk medan listrik eksternal didasarkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Schwan, dimana medan listrik eksternal yang menginduksi 

potensial membran dihitung dengan menggunakan solusi dari persamaan Laplace. 

Solusi persamaan Laplace digunakan untuk mengetahui distribusi potensial di 

suatu ruangan yang mengandung muatan listrik. Dengan syarat-syarat batas yang 

ada, maka akan diperoleh distribusi potensial pada titik-titik yang diinginkan.  
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Gambar 4.1. Pemodelan membran. 
 

Solusi persamaan Laplace untuk kulit bola (Turcu et al, 1989) adalah: 

훷 = − 퐸 푟 − cos 휃    푟 ≥ 푅   (4.2a) 

훷 = − 퐸 푟 − cos휃    푅 < 푟 < 푅  (4.2b) 

훷 = −퐸 푟 cos휃      푟 ≤ 푅    (4.2c) 

dimana 푅 = 푅 − ℎ. Parameter 푃, 퐸 , 푃 , dan 퐸  dihitung menggunakan syarat 

batas pada permukaan (Lampiran). 

 Membran sel bertindak sebagai kapasitor, dengan demikian potensial 

listrik pada membran mengalami lompatan pada permukaan. 

훷 −훷 = ∆훷        (4.2) 

Hubungan potensial membran 훷 −훷  bergantung pada geometri bola dimana 

dapat ditentukan dengan mensubsitusi persamaan 4.2 sehingga didapatkan: 

∆훷 = 푉 	푐표푠 휃         (4.3) 

 Akumulasi muatan tersebut menimbulkan potensial transmembran 

(Dimova et al, 2007) sebagai fungsi waktu 푡 (Kinosita et al, 1988). 

푉 = 푅(cos휃)퐸 [1− exp(− )]      (4.4) 
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dengan 퐸  adalah amplitudo yang dipengaruhi oleh medan listrik dan 푡  adalah 

waktu pengisian kapasitor pada membran  yang diberikan oleh persamaan:  

푡 = 푅퐶 +          (4.5) 

Maka, persamaan 4.4 berubah bentuk menjadi: 

푉 =
	
cos휃        (4.6) 

Diketahui ℎ = 5 × 10 푚, 푅 = 0,5 × 10 푚, 푥 = = 0,01, 휀 = 2,66 ×

10 퐶 퐽.푚⁄ , 휀 = 7,08 × 10 퐶 퐽.푚⁄  , 퐶 = = 3,7571, ratio 

konduktivitas 훬 = 0,5 dan rasio frekuensi medan listrik yang diterapkan berkisar 

antara 10  sampai dengan  10  (Vlahovska et al, 2009). Berdasarkan  parameter 

membran tersebut maka dapat dibuat grafik dengan bantuan program Matlab. 

Grafik potensial  membran pada berbagai frekuensi ditunjukkan oleh gambar 4.2.   

 
Gambar 4.2 Variasi potensial membran pada sudut 휃 = 0 terhadap frekuensi. 

 

4. 3 Penentuan Stress Yang Bekerja pada Permukaan Membran 

 Medan listrik eksternal memberikan gaya pada muatan, mempercepat 

muatan searah dengan gaya, baik searah atau berlawanan arah dengan medan 
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listrik sehingga muatan disekitar membran bergerak dari intrasellular ke 

ekstrasellular dengan arah selalu berlawanan arah gaya yang bekerja pada muatan 

tersebut. 

 Gaya yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik secara umum dapat 

dijelaskan melalui persamaan Lorentz yaitu: 

퐹 = ∫ 푞(퐸 + 푣 × 퐵)         (4.7) 

dimana 푞 = 휌	푑휏 dan 푝푣 = 퐽 maka persamaan (4.7) berubah menjadi: 

퐹 = ∫ (휌퐸 + 퐽 × 퐵) 	푑휏        (4.8) 

sehingga didapatkan gaya per satuan volume sebesar: 

푓 = 휌퐸 + 퐽 × 퐵         (4.9) 

Persamaan (4.9) dapat diselesaikan dengan menggunakan tensor stress dalam 

medan elektromagnetik yang dikenal dengan tensor stress Maxwell yaitu: 

푇 = 휀 퐸퐸 − 퐸 퐼 + (퐵퐵 − 퐵 퐼)      (4.10) 

dimana I adalah tensor satuan. Dengan mengabaikan medan magnet (퐵 = 0), 

persamaan (4.10) diatas menjadi: 

푇 = 휀 퐸퐸 − 퐸 퐼         (4.11)  

Divergensi dari T adalah: 

∇ ∙ 푇 = 휀 (∇ ∙ 퐸)퐸 + (퐸 ∙ ∇)퐸 − ∇퐸 퐼      (4.12) 

Sehingga gaya per satuan luas dengan mengabaikan medan magnet pada 

persamaan (4.12) adalah: 

푓 = ∇ ∙ 푇           (4.13) 

Subsitusi persamaan (4.13) ke dalam persamaan (4.8) sehingga diperoleh: 
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퐹 = ∫ (∇ ∙ 푇 ) 	푑휏         (4.14) 

Berdasarkan teorema divergensi ∫(∇ ∙ 퐴)푑휏 = ∫퐴 ∙ 푑푎 maka persamaan (4.14) 

menjadi: 

퐹 = ∫ (∇ ∙ 푇 ) 	푑휏 = ∫ 푇 ∙ 푑푎       (4.15) 

Secara fisis, 푇  adalah gaya per unit area atau stress yang bekerja pada 

permukaan membran. 

 

4. 4 Penentuan Traksi Listrik 

 Traksi listrik yang diberikan pada membran memiliki komponen radial 

(tekanan listrik) dan komponen tangensial (traksi listrik tangensial) yang dihitung 

dari tensor stress Maxwell. Pada medan listrik AC, komponen tensor stress 

Maxwell bergantung waktu adalah: 

푇 (휔) = (퐸퐸∗ + 퐸∗퐸 − |퐸| 퐼)       (4.16) 

dimana ∗ menunjukkan konjugat kompleks.  

 Traksi listrik diterapkan pada permukaan, dimana vektor-vektor satuan 

normal dan tangensial adalah 푛 dan 푡 masing-masing diberikan oleh: 

휏 = 푛 ∙ ⟦푇 ⟧ = 휏 푛 + 휏 푡       (4.17) 

dimana ⟦… ⟧ menunjukkan perbedaan tensor stress di permukaan dengan ⟦푇 ⟧ =

푇 , − 푇 , .  

 Stress medan listrik yang diberikan pada membran terdiri dari bagian 

isotropik, yang mana diseimbangkan oleh tekanan hidrodinamik dan pada bagian 

yang tidak seragam, bervariasi di sepanjang permukaan.  

휏 = 푟̂ ∙ ⟦푇 ⟧   
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휏 = 휏 [1 + 3 cos(2휃)]푟̂ + 휏 sin(2휃) 휃      (4.18) 

Pada kasus medan listrik, traksi listrik pada komponen radial (tekanan listrik) 

dapat ditulis sebagai: 

휏 = (퐸 ) − (퐸 ) − 푆 퐸 − 퐸      (4.19) 

dan traksi listrik pada komponen tangensial (traksi listrik tangensial) adalah: 

휏 = 퐸 푄 + 푆퐸 푉 	(휔) sin 휃       (4.20) 

 Traksi listrik sebagai fungsi frekuensi 휔 yang ditunjukkan oleh gambar 

4.3a dan 4.3b dengan 휆 = 30 × 10 푆/푚, 휆 = 30 × 10 푆/푚, 휆 = 10 ×

10 푆/푚, 퐺 = = 6,6667 × 10 , 푑∞ = , dan 푆 = 1 sehingga dapat 

dibuat grafik tekanan listrik dan traksi listrik tangensial pada berbagai frekuensi 

yang ditunjukkan pada gambar 4.3a dan 4.3b. 

 

Gambar 4.3a Hubungan traksi listrik pada komponen radial (tekanan listrik) 
terhadap frekuensi. 
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Gambar 4.3b Hubungan traksi listrik pada komponen tangensial (traksi listrik 
tangensial) terhadap frekuensi. 

 

 Pada frekuensi rendah, tekanan listrik bernilai positif di bagian kutub 

membran dan negatif di bagian equator membran sehingga menarik membran 

menjadi bentuk yang tersebar luas (prolate). Traksi listrik tangensial bernilai nol 

dikarenakan di seluruh permukaan membran diinduksi muatan.  

 Pada frekuensi menengah, terjadi penurunan potensial membran 

bertepatan dengan munculnya traksi listrik tangensial yang terlihat pada gambar 

4.3b. Traksi listrik tangensial disebabkan oleh muatan bebas pada membran. 

Karena konduktifitas intraseluler dan ekstraseluler yang berbeda menyebabkan 

muatan menumpuk pada permukaan membran.  

 Pada frekuensi tinggi, tekanan tangensial mulai berkurang dan akan 

menghilang dikarenakan membran berperilaku sebagai dielektrik. 
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4. 5 Penentuan Medan Hidrodinamik 

 Deformasi membran sel disertai dengan gerak dalam cairan sekitarnya. 

Cairan diasumsikan untuk mematuhi asumsi kontinum. Persamaan momentum 

untuk cairan adalah persamaan Navier-Stokes. Penurunan persamaan Navier-

Stokes dimulai dengan penerapan hukum kedua Newton yaitu kekekalan 

momentum. Dalam kerangka acuan inersia, bentuk umum dari persamaan gerak 

cairan adalah: 

휌 + 푣 ∙ ∇푣 = −∇푝 + ∇ ∙ 푇 + 푓      (4.21) 

dimana 푣 adalah kecapatan cairan, 휌 adalah kerapatan cairan, 푝 adalah tekanan, 푇 

adalah stress tensor, dan 푓 adalah gaya per unit volume yang bekerja pada cairan. 

Persamaan (4.21) merupakan pernyataan dari kekekalan momentum dalam cairan 

dan aplikasi dari hukum kedua Newton yang berlaku untuk setiap kesatuan non-

relativistik dan dikenal sebagai persamaan momentum Cauchy. Untuk jenis aliran 

pada membran ini, gaya inersia diasumsikan diabaikan dan persamaan Navier-

Stokes dapat disederhanakan untuk memberikan persamaan Stokes.  

∇푝 + 푓 = 0          (4.22) 

Dalam persamaan Navier-Stokes terdapat kecepatan konstan sehingga percepatan 

cairan adalah nol, sehingga didapatkan: 

휌 = ∇ ∙ 푇          (4.23) 

Berdasarkan konservasi massa ∇ ∙ 푣 = 0, maka stress hidrodinamik pada 

membran adalah: 

푇 = −푝퐼 + 휂(∇푣 + (∇푣) )       (4.24) 

dimana tanda † menunjukkan transpose. 
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 Jauh dari membran, cairan diam dan aliran medan menghilang. Dengan 

tidak adanya lipid bilayer dan permeabilitas membran, kecepatan kontinu di 

permukaan adalah: 

푣 = 푣 ≡ 푣   pada 푟 = 푟       (4.25) 

Permukaan bergerak dengan komponen normal kecepatan fluida yang berdekatan. 

= 푣 ∙ 푛          (4.26) 

 Dalam sistem koordinat bola yang berpusat di membran, posisi permukaan 

membran 푟  diwakili oleh (Schwalbe et al, 2010): 

푟 = 1 + 푓	(휃,휑)         (4.27) 

dimana 푓 adalah deviasi bentuk membran yang tergantung pada koordinat sudut 

dari sebuah bola yang diperluas dalam harmonik bola 푌 . 

푓	(휃,휑) 	= ∑ ∑ 푓 푌        (4.28)  

dengan,  

푌 (휃,휑) = ( )!
( )!

(−1) 푃 (푐표푠 휃)푒      (4.29) 

 Solusi untuk medan kecepatan yang dihasilkan dari traksi listrik dalam 

kasus sebuah bola yang ditempatkan pada medan listrik AC sama dengan solusi 

dari persamaan Stokes yang sesuai untuk geometri bola. 

푣 (푟) = ∑ 푐 푢 (푟)        (4.30a) 

푣 (푟) = ∑ 푐 푢 (푟)        (4.30b) 

dengan ∑ = ∑ ∑ ∑  

Pada kasus bola, r = 1 dan j =2 medan kecepatan dapat disimpulkan menjadi: 

푢± = 푦 	          (4.31) 
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Medan kecepatan hanya berisi q = 0 dan 2 karena simetri aksial dengan medan 

kecepatan di permukaan membran adalah solenoidal. 

∇ ∙ 푣 = 0          (4.32) 

Oleh karena itu, amplitudo dari kecepatan medan pada persamaan 4.30 adalah: 

푐 =
( )

푐          (4.33) 

Komponen kecepatan normal untuk permukaan 푐  ditentukan dengan 

menggunakan keseimbangan stress alam bentuk harmonik bola. 

훿 훿 휏 + 휏 , − 휒휏 , = 휏       (4.34) 

dengan 휏 ,  dan 휏 ,  adalah traksi hidrodinamik (Lampiran), 휏 	adalah 

traksi membran yang dapat ditulis ke dalam bentuk lain yaitu: 

휏 = 휏 + 휏   

휏 = 퐶푎 휏 + 휏         (4.35) 

dimana 퐶푎 adalah bilangan kapiler, 휏  adalah kelengkungan membran, dan 

ketegangan membran (Lampiran). 

  

4. 6 Penentuan Persamaan Deformasi Membran 

 Pemahaman mengenai elektrohidrodinamik dapat diperlihatkan melalui 

transisi bentuk ketika membran dikenakan medan listrik AC untuk frekuensi yang 

berbeda. Sebelum diinduksi medan listrik eksternal, membran sel berbentuk bola. 

Evolusi bentuk ditentukan dari kondisi kinematik dimana permukaan bergerak 

dari komponen normal medan kecepatan. 

= 퐶 	          (4.36) 
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dimana 퐶  adalah medan kecepatan normal. 

퐶 = 	 퐶 + 	퐶푎 (훤 + 휎 훤 )푓        (4.37) 

Kecepatan cairan yang sesuai yang memberikan kontribusi untuk deformasi 

membran diberikan oleh:   

퐶 = 	8 √ 		 	         (4.38) 

dengan rasio viskositas 휒 = . Evaluasi bentuk sangat bergantung pada 

ketegangan membran 휎 . 

휎 = 	−6 + 	 ( )
       (4.39) 

Tekanan listrik secara langsung hanya mempengaruhi membran dalam bentuk 

ellipsoidal dengan mode j =2 dan m= 0. Tekanan listrik berkontribusi langsung 

untuk mengubah bentuk membran yang berasal dari mode elongation f20. 

 Pada kondisi seimbang = 0 dan bentuk membran stasioner diberikan 

oleh:  

푓 = 	 √ 		 	
[ ]

         (4.40) 

 Deformasi membran bergantung pada frekuensi medan listrik AC. 

Vlahovska et al, 2009 telah menghitung deformasi membran sepanjang arah 

medan yang ditunjukkan pada persamaan 4.38. 

= 1 + 푓          (4.41) 

 Evolusi bentuk diperoleh dari persamaan 4.41 untuk beberapa frekuensi 

diilustrasikan pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Deformasi membran sel bakteri Staphylococcus aureus bergantung 
frekuensi (warna biru) dan deformasi vesikel berdasarkan penelitian Dimova et al, 

2007 (warna merah) dengan 휎 = 100. 
 

 Ketika dikenakan medan listrik AC, membran sel diasumsikan berbentuk 

ellipsoidal. Berdasarkan penelitian Dimova et al, 2007, dibedakan tiga jenis 

transisi bentuk membran sel dengan transisi bentuk pada membran tergantung 

pada medan listrik, frekuensi dan konduktivitas cairan pada membran.  

 Pada frekuensi tinggi, membran diasumsikan berbentuk bola. Hal ini 

dikarenakan bahwa pada frekuensi tinggi, ion dalam cairan tidak dapat lagi 

mengikuti osilasi medan dan dengan demikian membran sel tidak lagi cacat 

sehingga elektrohidrodinamik pada membran tidak berkelanjutan dan berhenti bila 

membran mencapai deformasi stabil karena ketegangan membran berlawanan 

dengan gaya listrik tangensial. Transisi ini terjadi pada interval frekuensi antara 

1MHz dan 10 MHz.  Pada frekuensi menengah, antara beberapa KHz dan MHz, 

membran diasumsikan berbentuk oblate saat konduktivitas intrasellular lebih kecil 

dari pada bagian ekstrasellular. Tekanan pada intrasellular diberikan oleh ion lebih 
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kecil daripada bagian ekstrasellular karena konsentari ion bagian intrasellular 

lebih tinggi. Panjang sumbu dari membran adalah sejajar dengan medan listrik. 

Namun, deformasi membran adalah simetri aksial (simetri di sekitar sumbu).  

Jenis ketiga transisi bentuk membran dapat diamati hanya pada konduktivitas 

	 < 1. Pada frekuensi rendah (dibawah beberapa MHz), bentuk membran adalah 

prolate.  

 Penelitian ini mengembangkan sebuah teori yang menjelaskan transisi 

bentuk membran sel saat dikenai medan listrik AC, khususnya ketergantungan 

pada frekuensi. Gambar 4.4 membuktikan bahwa teori analitis mengenai 

deformasi vesikel berdasarkan penelitian Dimova et al, 2007 dapat digunakan 

untuk mengetahui perubahan bentuk membran sel Staphylococcus aureus saat 

dikenai medan listrik AC. Transisi bentuk pada membran tergantung pada medan 

listrik dan frekuensi yang dikenakan pada membran. Deformasi prolate (tersebar 

luas) dapat diamati pada frekuensi rendah dan tekanan listrik yang disebabkan 

oleh muatan terpolarisasi tersebut menarik vesikel menuju kutub. Deformasi 

oblate (pepat) dihasilkan dari muatan bebas pada permukaan yang menyebabkan 

tekanan bernilai negatif yang dapat diamati pada frekuensi menengah. 

 Transisi prolate-oblate pada frekuensi rendah bergantung pada 

konduktansi membran. Pada frekuensi tinggi, tekanan listrik diabaikan dan tidak 

mempengaruhi bentuk membran. Pada saat frekuensi tinggi, potensial 

transmembran hilang dan traksi listrik menuju nol. Hal ini dikarenakan pada 

rentang frekuensi tersebut, traksi listrik terlalu kecil untuk merusak vesikel.  
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 Perubahan bentuk untuk menjaga daerah luasan membran agar tetap 

konstan akibat medan listrik eksternal diperlihatkan oleh persamaan 4.39 

(Vlahovska et al, 2007). 

	 = 퐶 (1− 2∆ 푓 )        (4.42) 

Sehingga persamaan untuk deformasi membran menjadi: 

푓 (푡) = 퐶 푡푎푛ℎ(푡) + 푓 (0)       (4.43) 
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